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VLOGA ZA NEPOVRATNO FINANČNO SPODBUDO 
 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU  
 
1.1. Ime in priimek: 

 
_________________________________________________________________ 

 
1.2. Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in pošta):  

 
_________________________________________________________________ 

 
1.3. Davčna številka: ____________________  
 
1.4. Kontaktna oseba za vlogo:  

 
_________________________________________________________________ 

 
1.5. Telefonska številka: _______________________ 
 
1.6.  Naslov elektronske pošte:  

 
________________________________________________  

 
1.7. Vlagatelj v stavbi, kjer bo naložba izvedena, sem (ustrezno obkrožite): 
  

• edini lastnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi  

• solastnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi 

• upravnik večstanovanjske stavbe, ki zastopa etažne lastnike________________ 

 
2. PODATKI O STAVBI, KJER SE BO NALOŽBA IZVAJALA 
  
2.1. Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in pošta): 

_____________________________________________________________________ 
 
2.2. Številka parcele _______________________________________ št. in ime  
 
katastrske občine ________________________________ . 
 
Številka stavbe (GURS): _______________________________ št. dela stavbe  
 
(stanovanja; GURS):_______________________  
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2.3. Tip stavbe (obkrožite):  

 
• Eno/dvo-stanovanjska hiša, 
• Etažna enota v večstanovanjski stavbi, 
• Večstanovanjska (št. enot:____). 

 
3. PODATKI O UKREPU  

 
3.1. Podatki o obstoječi napravi:  
 

• kotel na __________________________________________  (vpiši vrsto goriva) 
 

• drugo: ___________________________________________ 
 

namenjen(-a) za:  
 
• ogrevanje, pripravo sanitarne vode ogrevanje in  
• pripravo sanitarne vode  
• drugo:____________  

 
proizvajalec: ____________________ model: ______________________ 
 
nazivna toplotna moč (kW): ___________ letna poraba: ______________  
 

3.2. Podatki o novi napravi:  
 
       Kondenzacijski kotel na ZP  
 

proizvajalec: ______________________________   
 
model:___________________________________ 

  
       nazivna toplotna moč (kW): __________________  
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4. PODATKI ZA NAKAZILO SUBVENCIJE  

 
4.1. Prejemnik sredstev: isti kot vlagatelj oziroma druga oseba:  
 
____________________________________________________________ 
 
4.2. Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in pošta):  

 
___________________________________________________________ 

 
4.3     Številka bančnega računa prejemnika sredstev za nakazilo subvencije: 

 
SI56- _________________________________ 

 
  
Datum:  
 
______________________ 

  
Podpis vlagatelja :  
 
______________________ 

 
5. PRILOGE  
 
OBVEZNE PRILOGE K VLOGI  

1. Izjava o sprejemanju pogojev (Priloga 1),  

2. Soglasje vseh (so)lastnikov - vsak (so)lastnik izpolni obrazec »Soglasje (so)lastnika« (Priloga 2),  

3. Specificiran predračun (ponudba) izvajalca, iz katerega bodo razvidne postavke upravičenih stroškov,  

4. Fotografije obstoječega stanja in sicer obvezno vsaj:  

a.) stare kotlovnice z obstoječim kotlom ali drugimi ogrevalnimi napravami,  

b.) tablice s tehničnimi podatki naprave (poiščite jo na obstoječi napravi), 

c.) sliko stavbe z razvidno hišno številko.  

Dodatno za pridobitev sredstev za ukrepe izvedene v večstanovanjskih stavbah (za celo stavbo skupaj): 
  
1.  V primeru, da je vlagatelj upravnik oziroma skupnost lastnikov večstanovanjske stavbe, mora vlagatelj 

k vlogi predloži fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik oziroma skupnost lastnikov 
vpisan/a v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. V primeru, da je 
vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo 
nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge v kolikor ima večstanovanjska stavba imenovan 
nadzorni odbor skladno s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 
nadaljnjimi), oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.  

2. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih 
posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastniškimi deleži s podpisi.  

3. Ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo 
posameznega ukrepa, skladno z določbami predpisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb.  

 
Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno v vložišču ali po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., 
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
 


